
Zaplanuj

Na minimum 2 miesiące przed podróżą:

• zaplanuj budżet na wakacje 

• ustal najbardziej opłacalny środek transportu

• opracuj strategię zwiedzania: co chcesz zobaczyć, czy trzeba kupić bilety wstępu

• zarezerwuj bilety lotnicze lub na inny transport

• zarezerwuj noclegi

• zdecyduj, czy wyżywienie będziesz przygotowywać samodzielnie, czy będziesz korzystać z restauracji, 

kawiarni – w tym przypadku przygotuj na to osobny budżet

• zbierz jak najwięcej informacji o miejscu, do którego się wybierasz 

• jeśli chcesz poruszać się za granicą samochodem, sprawdź, czy konieczne jest wcześniejsze wyrobienie  

tzw. międzynarodowego prawa jazdy

• sprawdź ważność dokumentów – paszport i dowód. 

Na miesiąc przed podróżą

• poszukaj ofert na różne atrakcje turystyczne na podróżniczych, międzynarodowych portalach 

• pomyśl o ubezpieczeniu NNW, kosztów leczenia, podróżnym, ew. ubezpieczeniu bagażu

• jeśli korzystasz z oferty biura podróży – sprawdź opinie i informacje o sytuacji finansowej biura. W razie 

wątpliwości żądaj okazania wszystkich licencji i pozwoleń. Sprawdź sytuację, która panuje w kraju,  

do którego jedziesz (niska cena wyjazdu może być spowodowane zakwaterowaniem w bardzo złej okolicy, 

w złych warunkach sanitarnych, na terenie zagrożonym atakami terrorystycznymi czy żywiołami)

• zaopatrz się w kartę walutową w banku albo kartę, która w czasie rzeczywistym przewalutuje Ci pieniądze  

po najkorzystniejszym aktualnie kursie.

• zorientuj się w ofertach kantorów walutowych, aby wymienić pieniądze po korzystniejszym kursie.



Dwa tygodnie przed podróżą

• zamiast kupować sprzęt sportowy (np. kijki do nordic walkingu, rowery) lub namioty, popytaj wśród 

znajomych, czy nie pożyczyliby ich za niewielką opłatą. Zapytaj też bezpośrednio w wypożyczalniach  

na miejscu.

• zaplanuj dokładnie zwiedzanie i całą podróż

• odbierz dokumenty i zaświadczenia potrzebne do podróży

• przygotuj niezbędne rzeczy podczas urlopu: kremy z filtrem, leki, które zabierzesz do apteczki, maty  

na plażę, obuwie, okrycia głowy, akcesoria plażowe dla dzieci, sprzęt do nurkowania

Tydzień przed podróżą

• zostaw u kogoś z rodziny plan podróży: adresy i daty pobytu, dane kontaktowe konsulatów

• weź ze sobą kserokopię dokumentów partnera (dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy)

• poinformuj bank o podróży zagranicznej (aby ze względu na podejrzane wypłaty zagraniczne  

nie zablokował nam konta). Sprawdź limity wypłat z kart płatniczych i kredytowych

• sprawdź oferty operatorów komórkowych – czasem lepiej zamiast z roamingu korzystać z oferty lokalnego  

operatora – telefonu na kartę. Sprawdź ofertę mobilnego internetu.

• przygotuj pieniądze w walucie.

Kilka dni przed podróżą

• pieniądze na podróż rozlokuj częściowo w gotówce (w różnych miejscach), częściowo na 1-2 kartach 

płatniczych. Nie trzymaj wszystkiego w jednej torbie!

• przygotuj leki, środki opatrunkowe, środki na komary, kremy z filtrem, kosmetyki, akcesoria kuchenne  

(jeśli zamierzasz je zabrać)

• przygotuj rzeczy na podróż – pojemniki na schłodzone owoce, torbę termiczną, zapalniczkę, przedłużacz, 

latarkę, żelazko i czajnik turystyczny, kubek termiczny, otwieracz do wina, scyzoryk.

• naszykuj samochodową ładowarkę do telefonu i inne ładowarki.


